চে রী কালী িব হ মি রঃ
বাংলােদেশর িব াত িহ মি রস েহর অ তম এই মি র চেট রী সড়েক িতন পাহােড়র কােণ অবি ত।
ল সড়েকর পােশ এক
েত ব ধােনা চ র র ব িদেক কালী মি র ও ডান িদেক িশব মি র রেয়েছ।
মি েরর পােশই িব াত চেট রী
অবি ত। যখােন মা ারদা যেসন ও ীিতলতা ওয়ােদ ার ি শ
িবেরাধী আে ালেনর সময় ব বার গাপন বঠক কেরন। ১৯৭১ সােল াধীনতা ে র সময় এই মি র
াপকভােব িত হয়। পরবত েত সনাতন ধমাবল ীেদর সাহা ও সহেযািগতায় কি পাথের কালী িত
এবং তপাথের িশব িত নঃিনমাণ করা হয়।

ছিব:

চে রী কালী িব হ মি র

জািততাি ক জা ঘরঃ
এিশয়া মহােদেশ
জািততাি ক জা ঘর রেয়েছ। এক জাপােনর টািকওেত অ
চ ােমর বািণিজ ক
এলাকা আ াবােদ। এ জা ঘর িতি ত হয় ১৯৬৫ ি াে । এখােন ৪
ালািরেত ও ১ িবশাল হলঘর
আেছ। জা ঘেরর ৩
ালািরেত ২৫
তাি ক গা ী যমন- চাকমা, মারমা, তনচং া, খিম, রং
স ওতাল, গােরা, চাক, মিণ ির, পরা, হাজং, সাই, িস িজ, বম ইত ািদ - গা ীর নানরকেমর অ , লদািন,
কাপড়, নৗকা, ক িচ, অলংকার, ব েশর পাইপ ইত ািদ এবং অবিশ
ালািরেত বাংলােদশ, ভারত, পািকস ান,
অে িলয়া ও িকরিগ ােনর িক স দােয়র জীবন ণালী দিশত হেয়েছ। হলর েমর দয়ালিচে র মা েম
তাি ক গা ীর িবিভ রকম উৎসব ও সং িত স েকও দশনাথ েদর ধারণা দওয়ার ব া রেয়েছ। রিববার
ও সরকারী র িদন িতত িতিদন এই জা ঘর দশনাথ েদর জ উ ু থােক।

ছিব: জািততাি ক জা ঘর

চরাগী পাহাড়ঃ
চরাগী পাহােড়রর সােথ চ াম নামকরেণর ইিতহাস জিড়েয় আেছ। অেনক ঐিতহািসেকর মেত, ায় ছয়শত
বছর েব বদর শাহ নােম এক আউিলয়া ইসলাম চােরর উে ে এ অ েল আগমন কেরন। কিথত আেছ,
সসময় এ ান িজনেদর রাজ িছল। িজনেদর কারেণ বদর আউিলয়া এখােন েবেশর সময় বাধা হন। িতিন
তখন এক খ জিম িনবাচন কেরন। তারপর িজনেদর িবতািড়ত করার জ সখােন এক
দীপ
িলত
কেরন। বলা হয়, দীেপর আেলা যত র পযম ছিড়েয় পেড়, তত র পযম িজনরা িবতািড়ত হয়। এই আেলা
মা েয় সমস এলাকায় ছিড়েয় পেড় এবং সকল িজন এখান থেক পািলেয় যায়। দীপ-এর ানীয় পিভাড়া
‘চা ’। সখােন থেকই চা াম এবং পরবত েত চ াম নামকরণ হয়। আর দীেপর আেরক নাম চরাগ থেক
চরাগী পাহাড় নােমর উৎপি । বতমােন চরাগী পাহােড়র জামান খান সড়েকর সংেযাগ েল এক ম েম
িনিমত হেয়েছ।

ছিব: চরাগী পাহাড়
বাংলােদশ িমিলটাির একােডিমঃ
১৯৭৪ সােলর ১১ই জা য়ারী িমল ায় বাংলােদশ িমিলটারী একােডিম নােম বাংলােদেশর সামিরক বািহনীর
থম িশ ণ ক িতি ত হয়। ১৯৭৬ সােল ভা য়ািরেত বাংলােদশ িমিলটাির একােডিম সিরেয় আনা হয়।
পাহাড় ও স েবি ত অসাধারণ া িতক সৗ যমি ত এ একােডিমেত সনা, নৗ ও িবমানবািহনীর ক ােডটরা
ই বছেরর সামিরক িশ ণ হণ কেরন। এেত অ িব া, াপ িরিডং, শারীিরক দ তা, সামিরক কৗশল এবং
অ া সামিরক িবষেয়র সােথ সণাতক িডি দান করা হয়।

ছিব: বাংলােদশ িমিলটাির একােডিম

ভা য়ারী দ ও গলফ াবঃ
চ াম শহেররর িস গট থেক মা ২০ িমিনেটর রে ভা য়ািরেত রেয়েছ অসাধারণ া িতক পৈবিচ ।
এখােন রেয়েছ পাহাড়, ি ম দ ও সনাবািহনী িনয়ি ত পাহাড় কেট তরী করা উপমহােদেশর সবেচেয় বেড়া
গলফ কাস। এখান থেক পাহােড়র গােয় যােস র মেনা কর
দখার জ ‘সানেসট পেয় ’ রেয়েছ। েদ
নৗকা মণ এবং মাছ িশকার করাও আন দায়ক।

ছিব: ভা য়ারী দ ও গলফ াব

বাটার াই পাকঃ
পেত া সম সকত এলাকার ২িক.িম. েব শা আমানত (র) আম জািতক িবমানব েরর পােশ রেয়েছ
দেশর একমা জাপিত পাক। এখােন জীবম জাপিত দখার পাশাপািশ িবেশষভােব সংরি ত ত জাপিত
দখার েযাগ পাওয়া যায়। এছাড়াও এখােন িশ পাক, েদ নৗ মণ, বনেভাজন, র ুের ইত ািদর ব া
রেয়েছ।

ছিব: বাটার াই পাক
শখ রােসল অ ািভয়াির অ া িরি েয়শন পাকঃ
চ ােমর রা িনয়ার কাদালা বন িবেটর স জ বনানী িঘের দেশর থম ক াবল কার তির করা হয়। এখােন
একই সােথ ািপত হেয়েছ দেশর একমা পািখশালা এবং িবেনাদন ক । া িতক এবং ব াণী সংর ণ,
গেবষণা এবং িবেনাদেনর উে
িনেয় রা িনয়ােত প চশ একেরর ওপর িবশাল বন িম এবং পাহািড় অ ল
িনেয় শখ রােসল অ ািভয়াির অ া িরি েয়শন পাক নােম এিশয়ার হ ম এই পািখশালা গেড় তালা হেয়েছ।

স ণ পাক এলাকা ওপর থেক দখার জ তির করা হেয়েছ িথবীর তীয় সব হৎ ২ িকেলািমটার দীয়
ক াবল কার লাইন। এখােন পযটকেদর জ উ তমােনর হােটল রেস ার সহ অ া িবধা রেয়েছ।

ছিব: শখ রােসল অ ািভয়াির অ া িরি েয়শন পাক
ফয়’স লকঃ
চ াম শহেরর ক থেক ৮ িকেলািমটার ের পাহাড়তিল রলে শেনর অ ের লিশ এলাকায় অবি ত ি ম
দ ফয়’স লক নােম পিরিচত। এ ১৯২৪ সােল আসাম ব ল রলওেয় ক পি র ত াবধােন খনন করা হয়
এবং স সময় এ পাহাড়তিল লক িহেসেব পিরিচত িছল। পরবত েত ইংেরজ রল েকৗশলী ফয় (Foy) –এর
নােম এর নামকরণ করা হয়। ৩৩৬ একর জিমর উপর এই দ পাহােড়র এক শীষ থেক আেরক শীেষর
ম বত এক সংকীণ উপত কায় আড়াআিড়ভােব ব ধ িনমােণর মা েম । ফয়’স লেকর পােশই রেয়েছ
চ াম শহেরর সবেচেয় পাহাড় বাটািল িহল। পাহাড়তিল রলে শন এর দি ণ কাল েষ রেয়েছ আেরক
ি ম দ। ফয়’স লক তরীর েব আসাম ব ল রলওেয় ক প ১৯২০ সােল এ খনন কের।
ি ম
দই পযটন ক িহেসেব দিশ-িবেদশী পযটকেদর আ কের থােক। ২০০৪ সােল দ েক ক কের এক
িবেনাদন পাক াপন করা হেয়েছ, যখােন দশনাথ েদর জ নৗকা মণ, রেস রা, ািকং এবং কনসাট-এর
আেয়াজন করা হেয় থােক। বতমােন এখােন িবরল জািতর পািখ এবং িডয়ার পােক হিণ দখার ব া আেছ।
ফয়’স লেকর পােশই রেয়েছ চ াম িচিড়য়াখানা।

ছিব: ফয়’স লক

পেত া স সকতঃ
দেশর বািণিজ ক রাজধানী চ ােমর সব দি েণ কণ িল নদী ও বে াপসাগেরর মাহনায় পেত া স সকত
অবি ত। চ াম শহর থেক এই সকেতর র ায় ২০ িক.িম। চ াম শহর থেক পেত া যাওয়ার পেথ
অেনক বেড়া বেড়া কারখানা, মিরন একােডিম ও কণ িল নদী চােখ পড়েব। শাহ আমানত আম জা◌ািতক
িবমানব র এবং বাংলােদশ নৗবািহনীর ঘ িবএনএস ঈসা খান পেত ার সি কেট অবি ত। এছাড়া চ াম
ব েরর অেনক জ এখােন রেয়েছ। মাহনা এলাকায় কণ িল নদী আর বে াপসাগেরর পািনর পাথক
ধরা পেড়। এখান থেক রােতর বলা কণ িলর পােড় নভাল একােডিম সংল িবচ থেক মাহনার সৗ য
উপেভাগ করা যায়।

ছিব: পেত া স

সকত

পারকী স ৈসকত
কণ িল নদীর মাহনায় অবি ত দি ণ চ ােমর আেনায়ারা উপেজলাধীন পারকী দেশর অ তম এক
স ৈসকত। চ াম শহর থেক মা ২২ িক.িম দি েণ এবং আেনায়ারা উপেজলা সদর থেক এর র ৮
িক.িম। বা কাময় এ সকত ায় ১৫ িক.িম ল া এবং ে ২৫০ থেক ৩০০ ট (৭৬-৯১ িম.)। নবিনিমত
কণ িল তীয় স পার হেয় চাতকী-পারকী সড়েকর পােশই কািরয়ান ইিপেজড (KEPZ) কণ িল সার
কারখানা (KAFCO) এবং চ াম ইউিরয়া সার কারখানা িল. (CUFL) অবি ত।

ছিব: পারকী স ৈসকত

